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Úvodní slovo
Vážení občané,

přijměte první zpravodajové pozdravení v letošním roce. Než jsme se nadáli,  jsme již v 

polovině druhého měsíce roku 2019. Je to jen faktické sdělení toho, jak čas je relativní a 

velmi rychle ubíhající.

V  průběhu  uplynulé  doby  od  vydání  minulého  čísla  zpravodaje  jsme  se  nacházeli  v 

období  před  vánočním  koncertem  základní  a  mateřské  školy,  který  dosáhl  svého  21. 

ročníku.  Ve  višňovském  kinosále  vystoupili  žáci  základní  školy  a  děti  mateřské  školy. 

Termín nedělního odpoledne 16. prosince již plně dýchal blížící se vánoční atmosférou. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl opět věnován na dobročinné účely.

Na následující neděli měl městys ve spolupráci s višňovskou farností připraveno krátké 

zastavení  u  rozsvíceného  betlému  na  náměstí,  na  něž  navazoval  vánoční  koncert  v 

kostele.  Tentokrát  vystoupila  MUSICA  ANTIQUA  a  dětská  cimbálová  muzika 

VELTLÍNEK. 

Po radostných vánočních svátcích jeho Božího hodu, nastal čas Štěpánského halového 

turnaje  v  kopané.  Ten  každoročně  připravuje  především  pro  višňovské  fotbalisty 

tělovýchovná jednota. Jediným hostujícím týmem bylo družstvo Moravského Krumlova.

Závěr roku byl ve Višňovém spíše komorní rodinnou záležitostí. Od vítání třetího tisíciletí 

uplynulo již osmnáct let a doba, kdy se lidé scházeli na náměstí  je ta tam. Vzhledem k 

tomu,  že ve Višňovém není  tradicí  organizovaná silvestrovská zábava, bude  třeba dát 

setkání občanů v čase přicházejícího nového roku nový impuls. 

V průběhu měsíce ledna se uskutečnila poslední z cyklu besed PhDr. Jiřího Kacetla na 

téma I. světové války, které v průběhu minulého roku až po letošní leden byly pořádány 

ve školící místnosti hasičské zbrojnice.

Na  první  den  února  připravila  ZŠ  a MŠ Višňové Společenský  ples,  jehož  předtančení 

tradičně patří žákům základní školy. 

V  neděli  třetího  pak 

škola  organizovala 

Dětský  maškarní 

ples,  který  je 

přehlídkou  radosti 

dětí.

Na  neděli  10.  února 

připravili  višňovští 

zahrádkáři besedu s 

Ing.  Milanem 

Smékalem  ze  SEMO  Smržice,  jejímž  tématem  bylo  pěstování  zeleniny,  novinky  v 

sortimentu  osiv,  pěstování  a  odrůdy  česneku  a  jak  nakupovat  semena.  Beseda  ve 

spolupráci s městysem se uskutečnila v kinosále. 

S  ubíhajícím  zimním  časem  se  již  začínáme  všichni  těšit  na  jaro. To  však  je  kalendářně  ještě 

velmi  vzdáleno.  Navíc  nesmíme  přehlédnout,  že  Velikonoce,  které  zimu  definitivně  ukončují, 

budeme v letošním roce slavit až v druhé polovině dubna.

V  současné  době  se  tak  můžeme  těšit  například  na  Sportovní  ples,  který  se  bude  konat  23. 

února, masopust  pořádaný  každoročně  hasiči,  až  po Výstavu  vín,  jejiž  pořadateli  jsou  tradičně 

zahrádkáři. Opomenout  nesmíme ani  další  kulturní  akce pořádané  školou, mateřskou  školou  či 

blížící se jarní sezónu fotbalistů.

Přeji Vám tak příjemně prožitý nadcházející zimní čas.

Vladimír Korek 

Vánoční koncert
Na  poslední  čtvrtou  adventní  neděli  23.  12.  2018  připravil  městys  Višňové  spolu  s  farností 

Setkání u betléma spolu s následným Vánočním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele s Musicou 

Antiquou a cimbálovou muzikou Veltlínkem.

Nedělní  odpoledne  23.  12.  2018  před  vánočním  koncertem  patřilo  setkání  u  rozsvíceného 

betléma,  který byl,  jak patří  a odpovídá závěru adventní doby, obsazen slámovými  figurami  sv. 

Josefa,  sv.  Marie  a  Ježíška.  Na  toto  setkání  navazoval  Vánoční  koncert  v  kostele  sv.  Jana 

Křtitele. V průběhu toho letošního se představila Musica Antiqua pod vedením Zdeňka Simka. Její 

vystoupení  zahrnovalo  barokní  vánoční  písně Adama  Václava  Michny  z  Otradovic  –  básníka, 

hudebního skladatele,  sbormistra a  varhaníka 17.  století. Po něm vystoupila  cimbálová muzika 

Veltlínek pod vedoucím Lubošem Pokorným. Ta zahrála vánoční písně a koledy. Zaplněný kostel 

v průběhu vystoupení  jednotlivých souborů ocenil nejen mistrné podání, ale  i repertoár skladeb. 

Nekončící  potlesk  na  závěr  koncertu  doplnili  všichni  zúčastnění  společným  zpěvem  vánoční 

koledy.  Pozitivně  laděné  hodnocení  tohoto  koncertu  je  pro  organizátory  tím  nejlepším 

poděkováním. Atmosféra  tradičního  višňovského  vánočního  koncertu  se  stala  neodmyslitelnou 

nejen  pro  občany  z  Višňového,  ale  i  pro  návštěvníky  a  hosty  z  okolních  obcí.  Výtěžek 

dobrovolného  vstupného přesahující  částku  pěti  tisíc  korun  bude  věnován na  výmalbu  kostela, 

která bude provedena v průběhu roku 2019.

Nákup pozemků
Městys  Višňové  oslovuje  Vás  občany  ve  věci  výkupu  pozemků  v  katastrálním  území  obce 

Višňové  za  výhodné  ceny.  O  Vašich  nabídkách  i  orné  půdy  nás  můžete  informovat 

prostřednictvím  telefonu  (515  339  016,  602  640  403),  či  jednat  osobně  na  úřadě  městyse. 

Nabídneme  Vám  rozhodně  zajímavou  cenu.  Předem  děkujeme  za  Vaše  nabídky,  neboť 

vlastnictví  pozemků  nám  dává  předpoklad  realizace  dalších  projektů.  Jedná  se  nejen  o 

možnosti další výstavby, ale i např. projekty za účelem zadržení vody v krajině, inženýrské sítě 

apod. Získání pozemků v záměrech plánovaných lokalit je často ze strany stávajících vlastníků 

podmiňováno směnou pozemků v jiných lokalitách. Nejen proto je pro nás vlastnictví pozemků 

tak potřebné.     

Sauna v Cyklopenzionu Višňové
Nejen v zimním čase je možné si najít prostor pro relaxaci těla. Jednou z nabídek, kterou máme 

tak blízko a která je přímo ve Višňovém, je možnost využití sauny. „Natáhnout se a nechat z těla 

společně s potem odcházet i stres a únavu. Jestliže saunování nešidíte, je pobyt v sauně sám o 

sobě  rituálem,  během  kterého  si  člověk  odpočine.  Fyzicky  i  duševně.“  Pravidelné  saunování 

výrazně posiluje imunitu, má pozitivní vliv na psychiku, odbourává stres, zlepšuje kvalitu pokožky 

i  kvalitu  spánku…  pocení  je  po  všech  stránkách  přínosné  –  tělu  i  duchu.  Saunování  v 

Cyklopenzionu  ve  Višňovém  si  můžete  objednat  na  telefonním  čísle  správce  penzionu:

725116532.    Ceník Sauny Višňové 
za 1 hodinu Při platbě (předplacení) 5 hodin

• 3 – 4 osoby  Kč 80,– /osoba  Kč 60,–/osoba

• 2 osoby  Kč 140,– /osoba  Kč 120,–/osoba

• 1 osoba  Kč 260,– /osoba  Kč 240,–/osoba

Psi
Ještě pořád je zimní období, ale o pejskařích již velmi dobře víme. Na chodnících, na trávnicích, 

na parkovištích a ostatních plochách se objevilo tolik exkrementů, že na některých místech musí 

pěší kličkovat. Chovatelé psů, když se chlubíte svým mazlíčkem, pochlubte se také tím, že řádně 

sbíráte jeho exkrementy, že ho vodíte na vodítku.

Děkujeme, my ostatní.
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Krückensteinhauserovi z Kroměříže nechali studánku se zázračnou vodou vyčistit a opravit. 

Nejslavnější  světskou  osobností,  a  to  nejenom  Mašůvek,  je  hrabě  Jan  Ludvík  Raduit  de 

Souches,  rodák z Francie. Zprvu ve službách švédských vojsk, později za své ostré kritiky 

přechází k francouzským dragounům, při bojích ve Slezsku za další kritiku představeného je 

dokonce  uvězněn  a  vyšetřován.  Unikl  a  na  cestě  zpět  do  rodné  Francie  se  nechává 

naverbovat  Leopoldem  Vilémem  do  vojsk  jeho  bratra  císaře  Ferdinanda  III.  Za  svého 

bouřlivého  vojenského  života  to  dotáhl  až  na  polního  maršála.  Snad  se  zmínit  o  jeho 

zásluhách při záchraně Brna 15.8.1645. Díky své důmyslnosti odrazil útok převahy Švédů, 

kteří  již  od  května  1645  Brno  obléhali.  Za  tento  čin  byl  de  Souches  jmenován  do  stavu 

svobodných  pánů:  byl  mu  vylepšen  znak  a  odměna  jezuitské  koleje    30  000  zlatých  ho 

neminula. Podmínkou též bylo, že francouzský hugenot musel přestoupit na katolickou víru, 

tzv.  udělením  inkolátu.  Zda  legenda,  že  dal  příkaz,  aby  brněnské  zvony  zvonily  o  hodinu 

dříve,  než  bylo  sjednané  poledne,  kdy  Švédové  měli  Brno  opustit,  je  více  než 

nepravděpodobná.

V roce 1649 kupuje de Souches Jevišovické panství, později Plaveč, Hostím, Boskovštejn, 

dům v Brně, dále pak dva domy ve Vídni a dům ve Znojmě. Ze svého moravského panství 

stále vyjíždí na vojenská tažení, ať už do boje s Turky k Levicím či Štúrovo, nebo 1674 do 

Belgie. A právě z toho místa, z okolí Dinantu, pochází soška Panny Marie de Foi: ona známá 

soška Panny Marie  z De Foi,  opředená  legendami  dříve,  než  ji  hrabě  de Souches  získal. 

Všestranný a podnikavý hrabě nechává roku 1676 vyšetřit mašůvskou léčivou vodu, v roce 

1680 získává svolení olomouckého biskupa zde vystavět kostel s věží a šesti  lipami, staví 

lázně a poutní dům, dnešní hostinec. Roku 1682 umírá a je pohřben vedle své manželky v 

kostele sv. Jakuba v Brně.

Zajímavé  je  i  to, že Mašůvský kostel snad  jako  jediný v poúnorové době roku 1948, dostal 

povolení na přestavbu. Náhoda chtěla, že se místní páter Parma v mládí znal s  tehdejším 

prezidentem Klementem Gottwaldem a ten přestavbu povolil. 

V Hlubokých Mašůvkách  je  co  shlédnout  i  objevit  nejenom v době pouti. K novějším patří 

obrazy Bedřišky Znojemské, které zdobí Křížovou cestu. 

Tradice poutních míst k Panně Marie sahá již do prvních století naší doby. K těm nejstarším 

a význačných patří hora Karmel, chrám Obětování P. Marie v Jeruzalémě a její hrob v údolí 

Josafat, a později i další místa v Egyptě. 

V Čechách je současně (asi) z padesáti poutních míst zasvěcených Panně Marii devatenáct.

Obě fotografie pochází z poslední konané višňovské pěší pouti v roce 1960.

Marie Svoradová

Prameny:

z vyprávění pamětníků

Hluboké Mašůvky u Znojma, P.J. Bartoš, M.T., Cesta 1991 

Archív Znojemského deníku

Vzpomínka na pěší pouť do Hlubokých 
Mašůvek
Již po 337. se bude o první červencové sobotě a neděli 2019 konat Velká /Hlavní pouť do 

Hlubokých Mašůvek. 

Tato  poutní  tradice,  obnovená  v  roce  1990  znojemskými  duchovními,  získává  i  dnes  na 

svém duchovním i historickém významu. 

Já,  stejně  jako  i  moji  žijící  vrstevníci,  vzpomínáme  rádi  na  pěší  procesí  z  Višňového  do 

Mašůvek, kdy jsme se jako děti procesí v meziválečném období účastnily. Tehdy tuto pouť 

absolvoval snad každý višňovský věřící aspoň jednou.

Kolem páté hodiny  ranní  se  shromáždili Višňovští  z horního konce v  kostele a průvodem 

pokračovali  k Mírové kapli. My z Dědiny a ze Zmol,  jsme zde na Padělcích už čekali. Po 

krátké modlitbě u Mírové kaple byla socha panny Marie naložena na bryčku, aby nás pak 

čekala na pokraji obce Hlubokých Mašůvek, cestami lesem by bryčka neprojela.

Průvod se seřadil a za zpěvu mariánských písní a modliteb vyrazil Mikulovským lesem do 

Mikulovic.  V  čele  procesí  šli  ministranti  s  křížky,  za  nimi  družičky  s  věnečky, maminky  s 

dětmi,  dále  „tetičky  a  panímámy“,  uprostřed  tzv.  „celfotr“,  dále  všichni  muži  a  procesí 

uzavíral  další  předzpěvák    to  aby  bylo  všem  dobře  slyšet.  Pánové  Antonín  Adámek 

(Šroťák),  ve  funkci  celfotra,  a  František  Havelka  vedli  toto  náboženské  procesí  krajem  a 

předříkávali Mariánské písně a modlitby. 

Šlo se za každého počasí, nejenom po lesních cestách a stezkách, ale  i potokem se bylo 

nutno aspoň jednou přebrodit.

V Rudlicích za mostkem u studny se poutníci osvěžili, posvačili. Odtud do Mašůvek to bylo 

již  v  dohlednu.  Na  kraji  obce  už  nás  čekala  bryčka  se  sochou  a  panem  farářem.  Muži 

přenesli sochu na nosítka, která pak sami nesli. Malé družičky, byla to čest a příklad dívek z 

výrazně zbožných rodin, směly držet bílé stuhy ze šat Panny Marie, které splývaly dolů a 

tak slavnostně vedle nosítek kráčet ke kostelu. Ženy, které sochu Panny Marie zdobily, se 

snažily navázat dostatečný počet stuh, aby některá z rodin, tedy družiček, nepřišla zkrátka. 

Před  kostelem  jsme  se  připojili  k  dalším procesím  z  blízkých  či  vzdálenějších  vesnic.  Po 

mši svaté, která byla sloužena  i venku, zbyl čas na koupi upomínek, převážně  růženců a 

svatých obrázků. 

Odpoledne  procesí  pokračovalo  Křížovou  cestou  ke  Kalvárii.  Zde,  v  Lurdské  jeskyni  se 

končilo  požehnáním. Kolem páté  hodiny  odpolední  jsme  se  odebrali  na  cestu  zpět.  Když 

procesí vedli „rychlí“ mužové, trvala cesta 3 a 1/4 hodiny, s těmi loudavějšími 4 hodiny.

Při cestě zpět nás u Mírové kaple vítali ti, kteří se tentokrát procesí nezúčastnili. Podávaly 

se  ruce,  vyřizovaly  pozdravy  od  jiných,  se  kterými  jsme  se  na  pouti  setkali,  věnovaly  se 

dárky,  sdělovaly  se  zážitky 

a my, děti, jsme se už těšily 

na  to,  jak  zase  na  pouť  v 

příštím roce půjdeme.  

Višňovští  dnes  sami  pouť 

do  Hlubových  Mašůvek 

neorganizují,  mohou  se 

však  připojit  k  jiným.  V 

minulém  roce  šla  pěší 

procesí  ze  Skalice, 

Morašic,  Rybníků,  Džbánic 

a Čermákovic, jiná trasa z Mohelna přes Dukovany, Rešice, Tavíkovice, Běhařovice, další z 

Jaroměřic,  Jevišovic  a Plenkovic. Nově  i  z  Vranova  přicházejí  do Mašůvek  lidé  pěšky. O 

blízkém  Znojmě  či  Příměticích,  kde  cestou  můžeme míjet  kapličky  Sedmi  radostí  Panny 

Marie,  ani  nehovořím.  Dnes  je  možnost  vracet  se  domů  i  kyvadlovou  autobusovou 

dopravou.

O  obci  Hluboké Mašůvky  se  dozvídáme  písemnou  zprávou  z  roku  1220,  a  to  o  předání 

patronátního  práva  kostela  v  Příměticích  a  kusu  lesa  v  Mašůvkách  klášteru  v  Louce 

znojemským kastelánem Jimramem. A před třicetiletou válkou stála zde už nad pramenem 

legendami  opěvovaného  potoka  Svatoňovce  kaple  Panny  Marie.    Uzdravení  otec  i  syn 

Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2019 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Společnost KORDIS JMK, a.s. byla Jihomoravským krajem zmocněna k zasílání sdělení o výši každoročního příspěvku obcí na 

financování systému IDS JMK.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém 21. zasedání, konaném dne 17. 9. 2015, výši finančního příspěvku obcí do 

Fondu IDS pro rok 2016 a roky následující, tj. rovněž i pro rok 2019, která činí tak jako dosud, 50, Kč na jednoho obyvatele/rok.

Celkový  počet  obyvatel  Vašeho  městyse,  zjištěný  dle  aktuálních  statistických  údajů  ČSÚ  ke  dni  1.  1:  2018,  je  1068.  Celková 

částka, kterou se městys na základě čl. V. Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK zavázal zaplatit, tak pro rok2019 činí 

1068 x 50, Kč, tedy celkem 53.400 Kč.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, výše uvedený finanční příspěvek uhraďte nejdříve 1. 1. 2019 nejpozději však do 30. 

4. 2019 na účet Jihomoravského kraje, Účelového fondu. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 279395010297/0100 

s  uvedením  IČO  Vašeho  městyse  jako  variabilního  symbolu.  Jako  specifický  symbol  uveďte  „2019“.  Informujte  prosím  o  výši 

příspěvku Vaši účetní.

V  případě  jakéhokoliv  dotazu  k  této  problematice  prosím  kontaktujete  paní  Hanu  Maňouškovou  532  199  813,  email 

hmanouskova@kordisjmk.cz.

S pozdravem Jiří Horský 

Dodatek k článku

Obdobně  jako  na  integrovaný  dopravní  systém 

společnosti  KORDIS  JMK,  kterou  před  lety 

Jihomoravský kraj vytvořil a které, jak je výše uvedeno v 

dopise, přispíváme každoročně na provozování dopravy, 

přispíváme  i  na  jiné.  Na  základě  Pravidel  řízení  o 

stanovení  a  přiznání  finanční  podpory  Jihomoravského 

kraje  pro  léta  2019  –  2020  v  oblasti  podpory 

poskytování  sociálních  služeb,  Akčního  plánu  rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 a 

rozhodnutí  Zastupitelstva  města  Znojma  ze  dne  3.  9. 

2018  jsme  povinni  se  podílet  na  terénních  sociálních 

službách  městu  Znojmu  částkou  47.753,  Kč  pro  rok 

2019.  V  roce  2018  činil  tento  příspěvek  dle  Pravidel 

řízení  a  přiznání  finanční  podpory  JMK pro  léta  po  rok 

2018 ve výši 26.438, Kč.
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Statistika výjezdů JSDH Višňové 
09.01.2019 22:39:03 – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – TVOŘIHRÁZ. Jednotka 

SDH  Višňové  vyjela  k  podezření  na  požár  pod  stropem  kolem  světla. 

Průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na elektroinstalaci.

SDH a JSDH Višňové

Pavel Havelka

Požární techniky se sjelo na místo události hodně. Nahlášený požár 

mlýnu, který byl na druhé straně řeky by byl opravdu složitě řešitelný.

Statistika počtu obyvatel Višňového
Rok 2018 byl po několika letech rokem, kdy se počet občanů Višňového zvýšil. I když se nejedná o žádné markantní číslo, je to 

pozitivní trend.

Přehled roku 2018
Leden 1064, Duben 1068, Červenec 1071, Říjen 1071, Prosinec 1070, k 1. únoru 2019 1066

Statistika podle věkových skupin
05 617 1829 3039 4049 5059 6069 7079 8089 9099 100+

Ženy 28 54 73 49 86  74 66 66 30 6 0 532

Muži  22 50 91 65 85 80 71 53 14 3 0 53

Celkem 50 104 164 114 171 154 137 119 44 9 0 1066

Úřad městyse Višňové
Úřad městyse Višňové upozorňuje občany na splatnost 

poplatku za psy na rok 2019, který  je splatný do konce 

března 2019.

Současně  upozorňuje  občany  na  úhradu  plateb  za 

komunální odpad roku 2019. 

Plán kulturních akcí
Únor
Společenský ples sportovců  TJ – 22. 2.   

Březen
Masopustní rej dětí MŠ po vsi  MŠ – 1. 3.

Masopust – rej masek  SDH – 2. 3.

Masopust v MŠ  MŠ – 5. 3.

Duben 
Vynášení Moreny MŠ – 5. 4.

Zápis dětí do ZŠ   ZŠ – 6. 4.

Tradiční výstava vín  ČZS – 21. 4. 

Zabijačka pana Kloudy   M – 27. 4.

Divadlo „Návrat“       Návrat – 27., 28. 4., 12. 5. 

Práce údržby obce
Pro  toto  roční období  je prvořadým pracovním úkolem zimní údržba. Náročný na zimní úklid  je především 

hřbitov. Napadený sníh  je nutné z  těchto prostor vyvážet. V ostatním čase se věnovala údržba především 

úklidu a pořádku v obci, a to nejen v čase před Vánocemi a v jejich čase. Bylo třeba věnovat se přípravě a 

zajištění  některých  kulturních  a  společenských  akcí.  Před  Vánocemi  bylo  třeba  dopřipravit  vánoční 

výzdobu,betlém, zvoničku a následně po skončení období zase uklidit. Zimní čas byl vhodným k provedení 

zednických úprav a malířských prací v budově č. p. 212. Samozřejmostí je sběr odpadků po obci, svoz košů 

a  provoz  odpadového  hospodářství.  Jak  je  již  v  tomto  zpravodaji  uvedeno,  v  posledním  čase  výrazněji 

přibylo v obci odpadků, problémem jsou rozbité lahve po obci a především psí exkrementy.
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Inzerce
Borové dřevo

 Úřad městyse přijímá objednávky na 

měkké palivové dřevo – borové dřevo za 690 

Kč/m3 včetně DPH. Tel.: 515 339 016 nebo 

osobně na úřadě městyse. Dřevo pak bude 

spolu s úhradou za přepravu hrazeno přímo 

dovozci.

Nájemní prostory

 Úřad městyse nabízí veřejnosti 

nájemní prostory za účelem podnikání v 

oblasti služeb ve vrchním patře budově Domu 

s pečovatelskou službou Višňové č. p. 379. 

Tyto prostory jsou k dispozici. Nájemné 400 

Kč/m2/rok. Tel.: 602 640 403.

Využijte možnosti bezplatně inzerovat 

prostřednictvím Višňovského zpravodaje. 

Znojemsko na Regiontour 2019 
Současná  doba  inovací,  internetu  a  sociálních  sítí  trošku  upozaďuje  klasické  poznání  na  vlastní  oči.  Vše  si  můžeme 

prohlédnout  z  tepla  domova,  ke  všemu  nám  všemocný  internet  sdělí  recenze  a  názor  dalších  uživatelů. To,  o  co  se  ale 

ochuzujeme, jsou osobní kontakty a setkání. Právě o této drobnosti jsou i veletrhy, a zejména Regiontour a Go, které byly na 

BVV v minulém týdnu. 

Znojemsko  zde,  jako  již  tradičně,  zastupoval  Znojemský 

regionální  rozvoj,  který  na  své  bohaté  expozici  dal  prostor 

členským i nečlenským obcím k vlastní prezentaci, ale mohly se 

zde  předvést  i  firmy  z  regionu  se  svými  produkty.  Návštěvníci 

stánku  se  dozvěděli  zajímavosti  z  mnoha  našich  vesniček  a 

obcí  a  také  mohli  diskutovat  s  jejich  starosty  a  místostarosty. 

Diskuse byla podnětná pro obě strany a vedení obcí zde získalo 

zpětnou reakci návštěvníků přímo tváří tvář. 

Starostové  tohoto  setkání  využili  nejen  pro  prezentaci  svých 

městeček, nýbrž  také k  jednáním s partnery z České  republiky 

či  zahraničí.  Byly  navázány  kontakty  s  obcemi  z  Plzeňského 

kraje,  z  Rakouska,  a  také  jsme  si  mohli  vyslechnout  dotační 

možnosti, hlavně vyměnit si zkušenosti. 

Na  veletržní  prezentace  někteří  starostové  pohlížejí  ovšem 

zcela opačně. Jeví se  jim  jako zbytečné, neekonomické a neefektivní. Nutno podotknout, že se  jedná právě o  ty starosty, 

kteří na  takové akci nikdy nebyli. Ano,  je  to  jednorázová akce, navštívená desítkami  tisíc  lidí. Ano, stojí  to peníze, ovšem 

billboard  u  dálnice  nebo  inzerát  v  novinách  stojí  víc  a  efektivitu  má  výrazně  nižší.  Jestliže  bychom  si  vyhodnotili  míru 

efektivity a nákladů, vyjde tento veletrhu pro zúčastněné obce mnohem lépe než jakákoliv mediální kampaň, neboť náklady 

vycházející na členskou obec Znojemského regionálního rozvoje za Regiontour jsou v řádech několika tisíc korun.  

Znojemský regionální rozvoj ale není jen Regiontour. Je to sdružení obcí, kde se starostové pravidelně schází, konzultují své 

problémy, hledají řešení a možnosti spolupráce. Je to tedy platforma, fungující již přes 20 let, založená Ing. Pavlem Balíkem, 

pro spolupráci na úrovni komunální politiky. A je nutno říci, že se díky této kooperaci daří šetřit veřejné prostředky, dokážeme 

společně i vyvinout tlak ve prospěch svých obcí a měst. O to víc potěší, když i nově zvolení představitelé obcí v tomto spolku 

pokračují v práci svých předchůdců. Mnohem více však zamrzí postoj některých, jež 20 let práce hodili přes palubu, aniž by 

vůbec vynaložili sebemenší námahu si zjistit objektivní stav věci. 

Protože už nejsem žádný nováček ve své starostovské funkci, mohu vynést  i menší soud. Někdy více dělá ten, kdo méně 

přispívá na facebook, instagram, kdo se všude fotí, kdo všude byl, všemu rozumí.  I starostování je jako v tom vtipu: Kdo to 

umí, ten to dělá, kdo to neumí ten o tom píše. Je třeba zachovat si vlastní, zdravý selský rozum a nebát se potkávat s lidmi 

(skutečně a nikoliv virtuálně).  

Veletrh Regiontour  je určen nejen pro všechny návštěvníky bez ohledu na věk, názory a smýšlení,  je hlavně pro všechny 

obce a  firmy vhodnou platformu ke svému představení. Znojemský  regionální  rozvoj nabídl a stále nabízí možnost obcím 

Znojemska se bezplatně prezentovat na příštím Regiontour 2020. Každá naše obec má co nabídnout a je škoda naši krásu 

neukázat. 

Věřím, že se budeme moci za rok potkat v Brně na výstavišti. 

Pavel Málek 

Starosta města Jevišovice 

Poznámka k článku: 

Městys  Višňové  přijalo  členství  ve  Znojemském  regionálním  rozvoji  usnesením  zastupitelstva  dne  30.  září  2013.  Vedle 

členství  za  účelem  regionální  spolupráce  využívá  i  této  možnosti  vlastní  prezentace  na  veletrhu  cestovního  ruchu 

REGIONTOURu. 

Odpadové hospodářství 
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o Vašem třídění odpadu ve III. čtvrtletí roku 2018, kdy 

jste k dalšímu využití vytřídili celkem 13 tun odpadu. Ve IV. čtvrtletí roku 2018 byla situace následující:

občané Višňového vytřídili následující množství odpadu, který uložili do nádob na tříděný odpad: Papír 

2,59  t,  Plast  4,563  t,  Sklo  čiré  0,297  t,  Sklo  směsné  1,537  t, Nápojový  karton 0,145  t, Nápojový 

karton směs  0,126. Ve IV. čtvrtletí  roku 2018  jste  tedy k dalšímu využití vytřídili 9,26  t. Tato čísla 

jsou ovlivněna termíny provedenými sběry papíru prostřednictvím základní školy, topnou sezónou, vyšší 

spotřebou  nápojů  v  PET  lahvích  v  průběhu  léta,  svozovými  termíny  pro  komodity  skla,  atd.  Velmi 

děkujeme a vážíme si toho, že tyto odpady třídíte. Jak bylo uvedeno v minulém čísle společnost EKO

KOM  podporuje  třídění  poskytovanou  odměnou  obcím. Částky,  které  společnost  za  třídění  poskytne, 

však zdaleka nepokryjí náklady, které jsou s ukládáním a tříděním odpadu spojené, které zaplatí městys 

Višňové. Jedná se však o finanční prostředky, které jsou motivační a které snižují náklady odpadového 

hospodářství. Shodně  jako v minulém čísle, chci Vám nabídnout možnost  třídění  tetrapakových obalů 

přímo ve Vašich domácnostech, a  to prostřednictvím oranžových pytlů, které na požádání obdržíte na 

sběrném dvoře nebo na úřadě městyse. Nově Vám nabízíme možnost svozů  těchto pytlů s  tetrapaky. 

Počínaje příštím svozem směsného odpadu z popelnic, tj. 19. 2. 2019, postavte tyto oranžové pytle před 

své  domy.  Pracovníci  obce  provedou  jejich  svoz.  Nově  jsme  provedli  rozmístění  tří  240  l  popelnic  s 

vhozovým otvorem šedé barvy,  které  jsou určeny k uložení plechovek a drobného kovového odpadu. 

Tyto popelnice naleznete v kontejnerových hnízdech u kina, u školy, u sběrného dvora.

Provozní dny sběrného dvora Višňové: 22. února 2019, 8. a 22. 3. 2019 

Od 5. dubna začíná letní páteční týdenní provoz.  Výjimku bude tvořit Zelený čtvrtek  18. 4. 2019. 

Na závěr tohoto článku se obracím na Vás občany Višňového. V posledním čase se zvyšuje množství 

odhozených odpadků na veřejných prostranstvích obce i mimo něj. Především žádám ty, co „nedokáží“ 

vyhodit  skleněné  lahve do  kontejneru,  aby  je  pouze pohodili.  Záměrně  rozbité  lahve na  chodnících a 

prostorech jsou pro údržbu obce daleko náročnější na úklid, navíc rozbité lahve vytváří rizika poranění i 

pro nás všechny.  

Moravský rybářský svaz 
Rouchovany
Moravský  rybářský  svaz  Rouchovany  pořádá  v  neděli  24. 

února  2019  ve  13.00  hod.  výroční  členskou  schůzi.  Ta  se 

koná v Penzionu Lihovar v Rouchovanech. 

Stoletá vzpomínka na velkou válku
Ve čtvrtek 24. ledna se uskutečnila poslední ze čtyř přednášek o I. světové válce. 

Přednášejícím  byl  dr.  Jiří  Kacetl  z  Jihomoravského  muzea  Znojmo.  Posluchači 

získali  informace  o  událostech  válečných  roků  1917  a  1918,  a  to  jak  na 

jednotlivých  frontách,  v  politických  událostech,  v  císařství,  jeho  týlu,  ale  i  o 

událostech z Krumlovska, Znojemska i Višňového.

Posluchači měli možnost  získat  i  informace,  které  svým  obsahem a  rozsahem  v 

průběhu školního vzdělávání nemohli získati.  

Péče o stromy a zeleň
Letošní  relativně  vlhká  zima  jenom  přeje  nové  výsadbě  na 

Staré hoře, o nichž a o počtech stromů jste byli informováni v 

předešlých číslech zpravodaje.

V  současné  době  jsme  požádali  o  dotační  prostředky  na 

výsadbu  6  ks  hlohů,  které  na  základě  studie  vypracované 

Ing.  Jaroslavem  Krejčím  nahradí  smrky  rostoucí  u  bytovky 

vedle obecního domu. 

V  průběhu  loňského  pozdního  podzimu  byly  nahrazeny 

novou výsadbou 2 uschlé  lípy u kurtu u školy. Ve Višňovém 

na  pozemcích  městyse  vysazuje  i  správa  a  údržba  silnic, 

která  touto  povinností  výsadby  nahrazuje  uschlé  kácené 

stromy podél silnic na katastru Višňového.  

Vzhledem  k  počtu  kácených  starých  uschlých  nebo 

nebezpečných  stromů  můžeme  s  klidným  svědomím 

konstatovat,  že  výsadba  novými  stromy  výrazně  přesahuje 

stromy kácené. 
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Čím v zimě žijeme ve škole
Je  tu  zima  a  v  Rouchovanech  zase  mají  kluziště.  Tak  jsme  vyrazili  se 

žáky  čtvrté  až  deváté  třídy  bruslit.  Perfektně  upravený  led  jsme měli  k 

dispozici na celé dvě hodiny. Počasí bylo mrazivé, ale slunečné a  tak si 

všichni bruslení moc užili. 

31. ledna zahájili žáci třetího a čtvrtého ročníku povinný plavecký výcvik, 

který je nedílnou součástí výuky tělesné výchovy žáků na prvním stupni. 

Každý  čtvrtek  se  budou  učit  a  zdokonalovat  své  plavecké  dovednosti. 

Zábavnou formou výuky s využitím pomůcek se naučí překonávat strach 

z  vody,  orientovat  se  nad  i  pod  vodou,  správně  dýchat,  postupně 

zlepšovat plavecké styly, potápění, pády a skoky do vody. Všichni se na 

plavání moc  těšili. Mimochodem, plavat  jezdí už  i děti z mateřské školy. 

Jedná  se  o  kurz  Plaváček  a  ve  slaném  bazénu  v  Příměticích  se  ho 

účastní 

Žáci  z  kroužku  přírodovědného  bádání  se  na  chvíli  stali  malými 

alchymisty. V  jedné z badatelských  lekcí hledali odpověď na otázku: Co 

se stane,  když smícháme šťávu z červeného zelí  se šťávou citrónovou. 

Výsledek pokusu byl velkým překvapením pro všechny a předčil všechny 

hypotézy, které děti zformulovaly. Když potom malí badatelé naplánovali 

a provedli stejný pokus s octem, napadlo je, že překvapivá změna barvy 

souvisí s kyselostí citronu i octa. 

Již několik let se ve višňovské škole snažíme rozvíjet podnikavost našich 

žáků. Jedná se o soubor schopností, které jsou důležité (možná i klíčové) 

pro  život  v  současné,  dynamicky  se  měnící  společnosti.  V  jedné  z 

posledních hodin výchovy k podnikavosti v tomto pololetí se žáci osmého 

ročníku zapojili do týmové hry „VĚŽ“. Úkolem náhodně sestavených čtyř 

či pětičlenných skupin bylo postavit v časovém limitu 30 minut co nejvyšší 

věž z pomůcek, které měly k dispozici (pro všechny skupiny byly stejné). 

Vítězný  tým postavil věž vysokou obdivuhodných 186 centimetrů. Výška 

věže, ani vítězství však nebylo to nejdůležitější. To podstatné byl proces 

stavby (přesně v duchu našeho motta: Společná cesta je náš cíl). 

Pololetní  vysvědčení  letos  na  základní  škole  ve  Višňovém  neputovalo 

pouze do  školních  lavic.  Žáci  druhé  třídy  vyrobili  vysvědčení  i  pro  naše 

paní kuchařky. Ocenit práci paní kuchařek a vyjádřit, jak jsou spokojeni v 

naší školní jídelně, se rozhodli druháci pomocí vzkazů a obrázků.

I  v  letošním  roce  čeká  naše  tanečníky  –  žáky  8.  a  9.  ročníku  bohatá 

plesová  sezóna,  zúčastní  se  totiž  hned  šesti  plesů. V  sobotu  26.  ledna 

mělo jejich předtančení, na které se pečlivě připravovali již od října, svoji 

premiéru, zahájili totiž jeden z prvních plesů v našem regionu. Jednalo se 

o  Obecní  ples  v  Trstěnicích,  který  se  konal    už  po  dvacáté  třetí. 

Předtančení  se  dětem  velmi  povedlo,  a  i  když  děvčata  a  chlapci 

vystupovali  jen  jednou,  sklidili  velké  ovace.  V  pátek  1.  února,  v  den 

pololetních  prázdnin,  se  v  hale  TJ  konal  náš  Školní  ples.  Slušivé  šaty 

děvčat,  slavnostní  oblečení  chlapců,  jejich  společenské  vystupování  a 

nápaditá  choreografie  paní  učitelky  Lady Sikorové  velmi  přispěly  k  jeho 

důstojnému a slavnostnímu zahájení. Samotné předtančení bylo krásné a 

přítomní rodiče, sourozenci a příbuzní žáků jistě neskrývali svoje dojetí. K 

nastolení  příjemné  atmosféry  celého  večera  napomohla  také  hudební 

skupina  Stone,  která  bezvadně  hrála  písničky  různých  žánrů,  takže 

zatancovat si mohl opravdu každý.  Bohatá tombola navíc určitě potěšila 

mnohé zúčastněné. Hned v neděli 2. února pak pořádala naše základní 

škola  ve  spolupráci  s městysem Višňové  tradiční  dětský maškarní  ples, 

který  navštívilo  asi  150  účastníků,  z  toho  asi  80  dětí  v  maskách. 

Populární  akci  odstartovaly  děti  z  kroužku  lidových  tanců  a  se  svým 

tanečním  vystoupením  se  později  představila  i  starší  děvčata. Deváťáci 

se opět svým mladším kamarádům postarali o zábavu. Nejen že s dětmi 

tančili, ale zorganizovali také čtyři soutěže o drobné ceny a pomáhali i při 

losování  tomboly.  Duo  Carmen  hrálo  oblíbené  písničky,  při  kterých  se 

dobře bavili děti  i dospělí. Kdo chtěl, mohl se občerstvit v šenku nebo si 

dát  zmrzlinu  či  cukrovou  vatu.  Nedělní  odpoledne  rychle  uteklo  a  díky 

výborné  organizaci  odcházeli  všichni  spokojení.  Děkujeme  všem,  kdo 

nám  s  přípravou  i  organizací  obou  plesů  jakkoliv  pomohli,  i  všem  jeho 

účastníkům za podporu.

A kdyby Vás zajímalo, kde a kdy můžete ještě naše tanečníky vidět, je to 

Hasičský  ples  v  Horních  Kounicích  16.  února,  Sportovním  plese  ve 

Višňovém 22. února a Ples v Běhařovicích 23. března. 
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Dobrý den vážení občané, příznivci 
sportu, a zvláště fotbalu
Chtěl bych Vás informovat o dění v TJ Višňové v době po podzimní části soutěže.

Po  skončení  podzimní  části  jsme  si  dali  zhruba měsíční  pauzu.  Příprava  před  jarní 

částí byla neoficiálně zahájena halovým turnajem, který se koná již  tradičně 26. 12.  

na  Štěpána.  Turnaj  se  odehrál  v  pohodové  a  vánoční  náladě.  Zúčastnilo  se  ho  5 

višňovských mužstev a 1 spřátelené mužstvo z Moravského Krumlova, které se stalo 

už  pravidelnou  součásti  turnaje.  Turnaj  začal  v  9.30  hod.  rozlosováním.  Hrálo  se 

systémem  1  x  15  min.  Po  vyhlášení  výsledků  byl  turnaj  ukončen  ve  14.30  hod. 

Umístnění mužstev už napovídají samotné názvy mančaftů. 

1. NEALKO TEAM  (mužstvo  složené  především  z  hráčů  z  Višňového  a  jejich 

kamarádů které hrající vyšší soutěže)

2. SEBRANKA (naše mladší část mužstva dospělých – „A“ týmu)

3. ŠOHAJÍCI (mužstvo dorostu, které hodně potrápilo  i vítězný tým. Zatím platí 

za nezkušenost)

4. MORAVSKÝ KRUMLOV (mužstvo které pravidelně turnaj vyhrávalo. Jak jsem 

uvedl, mužstvo je pravidelně účastníkem turnaje. I v Krumlově kluci stárnou.)

5. VIŠŇOVÉ  STAŘÍ  PÁNI  (tady  název  mluví  sám  za  sebe.  Prostě  těm 

šohajíkům stačit nemůžeme.)

6. PROMILE TEAM (mužstvo, které zpravidla vyhraje jeden, a to první zápas. S 

přibývajícím časem se jim přestává dařit.) 

Oficiálně byla zahájena zimní příprava hned po novém roce, a to 5. 1. 

2019.  Trénujeme  ve  sportovní  hale.  Potřeba  je  nabrat  na  fyzickém 

fondu.  Mužstvo  rovněž  získává  během  po  okolí  Višňového.  Hojně 

využíváme  i  nově  opravený  kurt  před  ZŠ,  a  to  i  díky  možnostem 

umělého  osvětlení.  Mužstva  trénují  pohromadě  –  chlapi  z  „A“  a  „B“ 

týmu  s  dorostenci.    Mladší  žáci  chodí  trénovat  do  sportovní  haly. 

Nejmladší  mužstvo  přípravky  trénuje  v  tělocvičně  ZŠ.  Účast  na 

trénincích byla z kraje roku hojná. V současnosti  je účast ponížená o 

zimním  dovolené.  Rovněž  hráváme  přípravná  utkání  na  moderním 

umělém povrchu v Tasovicích.

Další  aktivitou,  a  to  bych  Vás  chtěl  všechny  touto  cestou  pozvat,  je 

příprava a pořádání tradičního Sportovního plesu. Jde o již 16. ročník. 

Ples se bude se konat ve sportovní hale v pátek 22. 2. od 20.00 hod. 

Hrát  nám  bude  skupina  KLAXON. Od  20.30  bude  předtančení  žáků 

ZŠ Višňové, a pak půlnoční překvapení (vystoupení Sokolíků). Kdo z 

příznivců by chtěl ples podpořit  finančně či darem do  losování, může 

tak učinit ve čtvrtek 21. 2. ve sportovní hale, nebo po domluvě na tel. 

čísle  –  Václav  Adámek  607  531  704.  Za  poskytnuté  dary  předem 

děkujeme.

Jarní část soutěže by měla začít o víkendu 16.  17. 3. 2019. Tímto Vás chci pozvat, 

abyste přišli podpořit naše fotbalisty, povzbudit je, aby nasbírali co nejvíce bodů.

Za TJ Adámek Václav

Lední hokej ve Višňovém
K Višňovému již z historie v oblasti sportu nejvýrazněji patří kopaná. O založení sportovního oddílu 

kopané  a  jeho  historii  jste  se mohli  dočíst  v  dřívějším  vydání Višňovského  zpravodaje. Nesmíme 

však  zapomenout  i  další  sporty,  kterým  se  višňovští  občané  věnovali  –  např.  házená,  odbíjená, 

stolní tenis, motorismus, bikros, letecké modelářství, tenis. Najdeme zde i zástupce i dalších sportů, 

jako např. broková střelba, box, americký fotbal, ragby, lehká atletika.

Lední hokej sem patřil spíše okrajově. Jedenkrát ročně se odehrálo utkání na znojemském stadionu 

mezi „Adámky“ a „Zbytkem světa“. Některý rok se toto podařilo zopakovat. V nedávné době byl již 

téměř  na  úbytě,  a  to  i  přesto,  že  historie  družstva  starých  pánů  je  téměř  stejně  stará,  jako  ta 

fotbalová.

Obratem se stal letošní rok, kdy z iniciativy Martina Labovského a Petra Adámka vznikla pravidelně 

po  14  dnech  se  opakující  hokejová  utkání  na  Zimním  stadionu  Znojmo  mezi  týmy  „Adámků“  a 

„Zbytku světa“. Zájem o tuto hru je narůstající, jednotlivé týmy mají své fandy a příznivce.

O to více těší zájem o lední hokej, neboť každý z hráčů musel investovat do pořízení výstroje, musí 

hradit pronájem hokejového stadionu a dopravu.

To,  že  tým  „Adámků“  vítězí  není  žádným  limitujícím  faktorem  v  touze  po  kvalitním  výkonu  a 

odehraném maximu v každém hokejovém srdci.

Tuto  sobotu  16.  února  však  oba  místní  rivalitní  týmy  spojí  své  síly,  neboť  na  Zimním  stadionu 

Znojmo se od 19.30 hod. utkají se soupeřem, který je pro nás neznámou. K poměření sil nás vyzval 

rakouský Retz.    

Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod 
v městysi Višňové – příspěvková organizace
Informace pro odběratele

Z důvodu velkého počtu nových odběratelů připomínáme způsoby platby vodného a stočného. 

Vodné a stočné občanům je fakturováno na základě odečtů stavu vodoměrů. Ty se provádí ke 

30.  dubnu  a  31.  říjnu  každého  roku.  Faktury  doručujeme  dvěma  způsoby.  Doručením  do 

schránek nebo elektronicky na email odběratele.

Jsou možné tři způsoby úhrady faktur: SIPO, šek, převod z účtu.

Šeky zasíláme všem odběratelům, kteří u nás nemají přihlášku k  inkasní platbě přes SIPO. U 

šeků dojde  k malé  změně  (viz.  níže). Výhodou  šeků  je  jasná  identifikace plateb,  která  chrání 

zejména Vás  –  odběratele.  Pokud  u  nás  nemáte SIPO a  zároveň  nechcete  platit  šekem,  ale 

převodem z účtu na základě faktury – dejte nám to vědět na níže uvedených kontaktech a šeky 

Vám  již  nebudeme  zasílat.  Při  platbě  převodem z  účtu  je  variabilním  symbolem  číslo  faktury. 

Pokud však uvedete variabilní a specifický symbol, které  jsou uvedeny na šeku,  je vše  také v 

pořádku a nemusíte se bát, že platbu nedokážeme správně určit.

Při posledním roznosu faktur za vodné a stočné za období 1. 5. – 31. 10. 2018 jsme vyzkoušeli 

v jedné lokalitě nedávat některým odběratelům k faktuře šek na platbu vodného. Starším lidem, 

kteří  jsou  na  tyto  platby  zvyklí,  jsme  šeky  dodali  automaticky.  Mladší  našli  v  obálce  „pouze“ 

fakturu. Ze zkušeností je zřejmé, že mladší spoluobčané platí za poskytované služby převážně 

bankovním převodem. Je  to podstatně  rychlejší. Nezaznamenali  jsme žádné negativní ohlasy, 

proto v tomto trendu budeme pokračovat i nadále. Důvodem je snaha šetřit náklady naší PO a v 

neposlední řadě také šetřit naše lesy... Úhrada služeb (např. za energie) inkasem (SIPO) nebo 

bankovním převodem je dnes zcela běžná. Proto i my se vydáváme touto cestou a co nejvíce 

chceme omezit vystavování šeků, za jejichž vystavení platíme poplatky a při úhradě šekem pak 

i  poštovné.  Nejjednodušší  způsob  pro  odběratele  je  nahlásit  si  u  nás  způsob  platby  SIPO, 

nemusí se pak  již o nic starat. SIPO využívá každá domácnost, stačí si  jen ev. zvýšit  limit pro 

inkaso, aby Vám platba SIPO mohla být stržena. Úřední hodiny jsou každý pátek od 16 do 17 

hodin,  v  případě  nutnosti  i  mimo  úřední  hodiny  na  tel.:  724  760  547  či  email: 

dita.perlickova@visnove.cz. 

Hynek Čada 


